Học khu Granite

Bảng kê Học Phí Trung học Cơ sở 2018-2019
Tất cả những khoản phí được liệt kê là số tiền cho phép tối đa tính cho mỗi học sinh tham gia cho mỗi hoạt động, lớp học hoặc thể thao. Chi phí thật tế được trường sở tại quyết
định và có thể thay đổi. Tất cả các khoản tiền cho mỗi nhóm hoặc hoạt động, bao gồm sự đóng góp của học sinh, nhà gây quỹ và tiền quyên góp, phải được tính như là một phần
của chi phí tối đa mỗi học sinh cho mỗi nhóm hoặc hoạt động. Những khoản phí này, ngoại trừ những lần cắm trại, không bao gồm phụ phí cho bất cứ chuyến đi có ở lại qua đêm
nào. Đối với những hoạt động học đường và thể thao cấp trung học cơ sở có tính phí, những lần kiểm tra năng lực để tuyển chọn phải đi đến kết luận và lựa chọn được người tham
gia trước khi các khoản phí được đánh giá. Một vài phí được liệt kê phải chịu thuế doanh thu của bang Utah. Bên cạnh những khoản phí được liệt kê trên bảng kê học phí này, Ủy
ban cho phép có tiền phạt cho tổn thất gây ra cho tài sản học khu và cho việc vi phạm các quy định về hành vi. Bởi các hình phạt vi phạm hành chính không ngụ ý việc tham gia vào
các hoạt động do nhà trường tài trợ, tiền phạt không thể được miễn trừ và không thể hiện trên bảng kê này.

1. Phí Cơ bản

$49.00

Sách, Thay thế Tài liệu Giảng dạy, Hoạt động. Phí hoạt động học sinh được sử dụng để làm kinh phí cho những chương trình như: báo trường, tạp chí văn học, vở kịch, vở nhạc kịch,
buổi hòa nhạc, giải thưởng, vũ hội và những sự kiện do UHSAA tài trợ.

2. Học Phí - Những khoản phí sau theo từng học kỳ trừ khi được ghi chú khác
Nghệ thuật

$40.00

Giấy phép Nền tảng Dạy Viết (Writing Instruction Platform) (mỗi năm)

Giáo dục Nghề nghiệp & Kỹ thuật (mỗi lớp)

$40.00

Giáo dục Thể chất

$10.00

Dụng cụ Phòng Thí nghiệm Khoa học

$15.00

Diễn thuyết/Kịch nghệ*

$10.00

Sách bài tập / Phí Giấy phép

$20.00

Giới thiệu Giáo dục Nghề nghiệp & Kỹ thuật (học sinh lớp 7)

$15.00 mỗi năm

Phòng Máy tính

$5.00

Khiêu vũ
Âm nhạc (tối đa mỗi cá nhân/năm: $30.00)

$10.00

$8.00

$15.00

3. Phí Tham gia Ngoại khóa - Những khoản phí sau theo từng môn thể thao (tối đa mỗi cá nhân: $40.00)
Bao gồm, nhưng không giới hạn ở những môn thể thao sau
Bóng rổ*, Việt dã*, Bóng đá*, Điền kinh*, Bóng chuyền*, Đấu
vật* (mỗi môn)
Xét nghiệm Tình trạng Thiếu nước cho Đội
$20.00
Đội hình Toàn Sao

$10.00

Trại Hè Thể thao

$50.00

$5.00

(chỉ áp dụng cho việc bố trí của đội tuyển đấu vật)

4. Nhóm Biểu diễn, Đồng phục và Phí Cắm trại
Phí Cắm trại cho Nhóm Biểu diễn

$250.00

Nhóm Biểu diễn Âm nhạc*

$75.00

Đội Cổ vũ*

$300.00

Trang phục Nhạc kịch* (chỉ cho người biểu diễn trên sân khấu)

$40.00

Câu lạc bộ Khiêu vũ*

$150.00

Những Nhóm Biểu diễn Khác*

Dàn Giao hưởng Trẻ Trung học Cơ sở Granite - Học phí*

$60.00

Đoàn thể Học sinh / Chủ nhiệm Câu lạc bộ

$50.00
$225.00

5. Chuyến đi Học sinh
Chi phí đi lại không thể vượt quá $250.00* mỗi học sinh cho mỗi chuyến đi. Tất cả những yêu cầu đi có ở lại qua đêm phải được hiệu trưởng và Trợ lý Giám thị phê duyệt.
*$100.00 tiền túi, $150.00 tiền các khoản quyên góp, gây quỹ, & đóng góp.

6. Lệ phí tham gia
Khiêu vũ

$5.00

Đóng kịch

$5.00

7. Phí Câu lạc bộ
Câu lạc bộ Nhà trường

$10.00

8. Khác
Đổi Lớp (không thiết yếu)

$5.00

Chuyến đi Thực địa

Thuê Nhạc Cụ (cho nhạc cụ đầu tiên)
Nhạc cụ Bổ sung (mỗi nhạc cụ sau nhạc cụ đầu tiên)

(ví dụ Đầm nước, Nhà hàng, Khu Trượt tuyết Utah, Nhà hát,chi
v.v...)
phí sự kiện lên đến $25.00

Phí Xử lý Cho phép Nhập học Mở

Khôi phục Tín chỉ cho Lớp 9

Học phụ đạo (mỗi môn học lớp 7 và lớp 8)
(Tính theo mỗi .25 đơn vị tín chỉ)

Kỷ yếu (bao gồm thuế doanh thu)

$45.00
$20.00

$75.00
$10.00
$5.00
$10.00

Thẻ Mua sắm (những dự án không bắt buộc trở thành tài sản học sinh)

chi phí vật phẩm
Tín chỉ Hè Trực tuyến Ban đầu (Summer Online Original Credit) (tính theo mỗi .25 đơn vị tín $25.00
chỉ)

Course, class and extracurricular fees were approved by the Granite
Board of Education on December 5, 2017.
* Tuân theo Luật bang Utah 53A-11-102.6 và Luật Hành chính bang Utah R277-494-3, học sinh theo học trường đặc cách, trường tư, hoặc học tại gia và tham gia vào các hoạt động
ngoại khóa phải trả một khoản phí là $49.00 bên cạnh tất cả các khoản phí tham gia có liên quan. Học sinh không phải chịu Phí Cơ bản.

Checks Welcome
A fee will be added to all returned checks equal to the maximum allowed by law. The returned check and the associated
service charge may be presented to your bank either electronically or in the form of a paper draft.

